
Turma: 4° Semestre – EJA 
Aluno(a):________________________________________________________________ 

 
 

Brasileiro usa criatividade para driblar crise 
 

Desde 1991, o mestre-de-obras José Alves tem uma banca onde vende brinquedos e 
material escolar no centro de São Paulo. Ele faz parte do número cada vez maior de 
pessoas que, ao perderem o emprego, têm como única alternativa o mercado informal de 
trabalho. A construção civil acabou, não tem mais emprego. “O dinheiro que ganho aqui não 
é suficiente, mas a gente vive como vai dando", afirma ele, casado e pai de quatro filhos. 

Para José, só a necessidade de garantir o pagamento das contas e a compra do mês 
justifica a vida como camelô. "Quem está na rua é porque precisa". 

Já Rosa da Silva saiu em julho de 2005 da fábrica onde ganhava R$ 385,00. Com o 
carrinho de cachorro-quente que comprou, chegou a tirar R$ 800,00 em meses de grande 
movimento. “Em fevereiro, as vendas caíram, mas eu trabalho para mim, não quero voltar a 
ser empregada de ninguém, diz ela”. 

Driblar o desemprego não é nada fácil. Individualmente, é preciso ter muita força de 
vontade e criatividade. O governo e as empresas também devem entrar com sua parte. O 
primeiro criando políticas de geração de empregos; e as empresas, buscando soluções para 
expandir atividades e treinar mão-de-obra. 

As amigas Ana e Cleuza decidiram vender mine pizzas na porta de uma universidade. 
"Já vendi de tudo: roupas, filtros, produtos de beleza. Até agora, a mine pizza é a que deu 
melhor resultado. Mas, nas férias, tivemos de fazer mágica para sobreviver", conta Ana. A 
história das duas é parecida: pararam de trabalhar durante anos para cuidar da família e, 
após a separação dos maridos, tiveram de voltar a procurar emprego. Descobriram que o 
mercado não tem vagas para mulheres com filhos, com mais de 35 anos e pouca 
experiência profissional. 

A dificuldade em conseguir emprego é sentida também por pessoas de classe média, 
com boa formação e experiência profissional. Alessandra Medeiros, 21 anos, é técnica em 
Nutrição e cursa o último ano da faculdade de Serviço Social. A empresa onde trabalha faliu 
e ela passou a viver de bicos, como trabalhos de digitação, além de um estágio na clínica da 
faculdade. 

João Marcos trabalhava com computadores de grande porte quando pouca gente no 
Brasil sabia que era informática. Com a chegada dos microcomputadores, João viu sua 
profissão ser simplesmente extinta. "Trabalho como vendedor e há três meses só com 
publicidade. Minha queda de renda foi de 100%, porque só ganho se vender e o mercado 
não estão bons", diz. Apesar de tudo, ele afirma que tudo que é novo é interessante, dá 
ânimo. "Para enfrentar o desemprego é preciso manter a cabeça no lugar, ter o pé no chão e 
acreditar no próprio potencial." 
 

 
Interpretação de Texto 

 
1- Qual é o título do texto? 
__________________________________________________________________________ 
 
2 - Você acha que o título está adequado ao conteúdo do texto? Por quê? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



3 - Como você explica o fato de Ana e Cleuza não conseguirem emprego? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
4 - Qual é a diferença entre o mercado informal de trabalho (camelôs, vendedores e 
prestadores de serviços autônomos etc.) e outros empregos? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
5 - Preencha o quadro abaixo conforme as informações do texto. 
 

Nome do brasileiro 
(personagem) Profissão inicial Atividade exercida após 

desemprego 
  

 
 

   

   

   

 
6 - Numere o personagem ao fato que lhe diz respeito: 
 

( 1 ) José Alves  
( 2 ) Rosa da Silva  
( 3 ) Ana e Cleuza  
( 4 ) Alessandra Medeiros 
( 5 ) João Marcos  
 

(   ) Cuidaram da família durante anos. 
(   ) Está cursando o último ano da faculdade.  
(   ) Só ganha se vender e o mercado não está bom! 
(   ) Tem uma banca no centro de São Paulo. 
(   ) Passou a viver de bicos, como por exemplo, digitação. 
(   ) Casado e pai de 4 filhos. 
(   ) Viu a profissão ser extinta. 
(   ) Não quer ser empregada de ninguém. 
(   ) Após a separação dos maridos, tiveram de voltar a procurar emprego. 
(   ) Chega a tirar oitocentos reais em meses de grande movimento. 



7 - Complete as frases com o sinônimo adequado, consultando o quadro de palavras 
sugeridas. Observe a palavra sublinhada em cada frase. Após escolher o sinônimo, faça a 
combinação necessária para que a frase fique correta. 
 

capacidade - quebrou - enganar - pequenos ganhos - sustento - aumentar - diminuir 
 
a ) A empresa onde trabalha faliu  e passou a viver de bico .  
__________________________________________________________________________ 
 
b) Ele trabalhava com computadores de grande porte .  
__________________________________________________________________________ 
 
c) Driblar  o desemprego não é nada fácil. 
__________________________________________________________________________ 
 
d) As empresas devem buscar soluções para expandir  atividades.  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
8 - Faça um comentário pessoal sobre:  
 
a) "Quem está na rua é porque precisa". 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
b) "Para enfrentar o desemprego é preciso manter a cab eça no lugar, ter o pé no chão 
e acreditar no próprio potencial".  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
9 - João Marcos viveu a situação de ver sua profissão desaparecer. Você conhece outros 
casos de profissões que deixaram de existir? (  )Sim (  )Não  
Quais? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Escreva as principais causas do desaparecimento dessas profissões. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
10 - O texto possui ___ parágrafos. Escolha o parágrafo que mais lhe chamou a atenção e 
comente o porquê. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



Trabalhando a Gramática 
 
1. Separe em sílabas: 
 
experiência - _______________________ 
material –_______________________ 
universidade - _______________________ 
necessidade - _______________________ 
alternativa - _______________________ 
computadores - _______________________ 
suficiente - _______________________ 
técnica – _______________________ 
 
2. Complete com "I" ou "u". 
 
a__ternativa   informa__ acabo __  Si__va  
 
compro__ individua__mente   ro__pas fi__tros resu__tado 
 
vo__tar profissiona__ dificu__dade  facu__dade  potencia__ 
 
3.  Acentue se for necessário: 
 
 
 
 
 
 
4. Escreva no masculino: 
 
a) As amigas decidiram vender mine pizzas.  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
b) A história das duas é parecida.  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Escreva no feminino: 
 
a) Casado, pai de quatro filhos. 
__________________________________________________________________________ 
 
b) Trabalho como vendedor. 

__________________________________________________________________________ 
 

6. Coloque em ordem alfabética:   

a. Brasil - brasileiro – boa – beleza – brinquedos -  

b. trabalhava - trabalhos - trabalhar – tudo – técnica -  

c. produtos - pessoa – potencial – profissional – precisa – primeiro -  


